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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΟΕΠ)

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΔΕ) 
ΤΜΗΜΑ Γ΄

       
         Αθήνα,      10/11/2016

         Αριθ. Πρωτ. : 118603 - 10/11/2016

ΠΡΟΣ : Πίνακας ΑποδεκτώνΠροϊστάμενος
Αρμόδιος
Τηλέφωνο
Τηλεομοιότυπο
Ηλ. Ταχ.

: Ν. Γεωργόπουλος
: Στ. Πετσαλάκης
: 210 3286116, 6117
: 210 3286179
: nikgeorg@mnec.gr,

   : s.petsalakis@mnec.gr

KOIN.: Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
- Γραφείο Υπουργού, 
κ. Δ. Παπαδημητρίου
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα, 
κ. Η. Ξανθάκου
- Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης 
ΔΟΕΠ, κα Ε.- Π. Ψάρρου

ΘΕΜΑ: «Συμφωνία για τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας στον τομέα του Εμπορίου (TRIPs). 
Ανάγκη συνεργασίας για παροχή τεχνογνωσίας και τεχνικής βοήθειας σε μη ανεπτυγμένα κράτη-μέλη»

Τα κράτη - μέλη του ΠΟΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
προώθησης της αποτελεσματικής και επαρκούς προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στον 
τομέα του διεθνούς εμπορίου, συμφώνησαν, κατά τον Διαπραγματευτικό Γύρο της Ουρουγουάης, τη 
Συμφωνία για τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας στον τομέα του Εμπορίου (TRIPs). H συγκεκριμένη 
Συμφωνία καλύπτει τομείς που έχουν σχέση με τη διανοητική ιδιοκτησία (δικαιώματα δημιουργού και 
συγγενικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, γεωγραφικές ενδείξεις, βιομηχανικά σχέδια κ.α.) και καθιερώνει 
ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας στα κράτη - μέλη του ΠΟΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 2 της εν λόγω Συμφωνίας, «οι ανεπτυγμένες χώρες μέλη 
θεσμοθετούν κίνητρα για επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά τους, με σκοπό την 
προώθηση και την ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογίας προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη, ούτως 
ώστε αυτές να μπορέσουν να συγκροτήσουν μια υγιή και βιώσιμη τεχνολογική βάση».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 67 της εν λόγω Συμφωνίας, «προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τα ανεπτυγμένα κράτη-μέλη παρέχουν, εφόσον τους ζητηθεί, και βάσει 
κοινά αποδεκτών όρων και προϋποθέσεων, τεχνική και χρηματοδοτική συνεργασία προς τις αναπτυσσόμενες 
και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη. Η συνεργασία αυτή είναι δυνατό να περιλαμβάνει βοήθεια για την 
κατάρτιση νόμων και κανονισμών με αντικείμενο την προστασία και επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας, καθώς και την αποτροπή της καταχρηστικής άσκησης τους. Επίσης είναι δυνατό να έχει τη μορφή 
της παροχής βοήθειας για τη δημιουργία ή την ενίσχυση υπηρεσιών και οργάνων στις οικίες χώρες με συναφείς 
αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προσωπικού».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να φανεί συνεπής στις ως άνω υποχρεώσεις της, κοινοποιεί 
στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΠΟΕ, ετησίως, τις δράσεις και προγράμματα τεχνικής βοήθειας που υλοποιεί 
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είτε η ίδια είτε τα κράτη - μέλη της ΕΕ με αποδέκτες τις αναπτυσσόμενες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες μέλη του ΠΟΕ στο πεδίο της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Επισημαίνεται 
ότι η χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, δεν έχει, έως τώρα, πραγματοποιήσει αντίστοιχες δράσεις, παρόλο που 
βάσει του άρθρου 66 παρ. 2 και του άρθρου 67 της Συνθήκης TRIPs προκύπτει συμβατική υποχρέωσή της.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου η ελληνική πλευρά να ανταποκριθεί στις ως άνω 
υποχρεώσεις της, σας παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε σχόλια και παρατηρήσεις σας αναφορικά με την 
ανάπτυξη δράσεων με σκοπό την τεχνική βοήθεια και την προώθηση μεταφοράς τεχνολογίας προς τις 
αναπτυσσόμενες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη στο πεδίο της προστασίας των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη τέτοιου είδους δράσεων δημιουργεί τόσο τις προϋποθέσεις για 
στενότερες εμπορικές σχέσεις με τις χώρες υποδοχής της βοήθειας όσο και τις προϋποθέσεις για δημιουργία 
συμμαχιών σε πολυμερές επίπεδο με στόχο την προώθηση σημαντικών επιδιώξεων της ελληνικής πλευράς, 
όπως την αυξημένη προστασία των ποιοτικών αγροτικών μας προϊόντων (ΠΟΠ/ΠΓΕ). 

Συνημμένα, τέλος, σας διαβιβάζουμε την κοινοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη 
Γραμματεία του ΠΟΕ σχετικά με δράσεις και προγράμματα για το έτος 2015 αναφορικά με την τεχνική 
βοήθεια και την προώθηση μεταφοράς τεχνολογίας προς τις αναπτυσσόμενες και τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες μέλη του ΠΟΕ.

    
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Ευαγγελία Καραχάλιου

Συνημμένα: 
- Κοινοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη Γραμματεία του ΠΟΕ (σσ. 118 )

Εσωτερική Διανομή:
1. Αρχείο Δ/νσης ΠΔΕ
2. Τμήμα Γ΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής 

Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών 
Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

 
κ.α.α. 

ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ

http://www.pcci.gr/evepimages/W611A7_F13426.pdf
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Πίνακας Αποδεκτών

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εμπορικής Ιδιοκτησίας

2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ηλ. Ταχ.: info@obi.gr  

3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ηλ. Ταχ.: protocol@opi.gr, legal@opi.gr 

4. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ)
Γραφείο κ. Προέδρου

5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΕΒΕΘ)
Γραφείο κ. Προέδρου

6. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΒΕΠ)
Γραφείο κ. Προέδρου

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΣΕΒ)
Γραφείο κ. Προέδρου

8. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ)
Γραφείο κ. Προέδρου

9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ)
Γραφείο κ. Προέδρου

10. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ)
Γραφείο κ. Προέδρου

11. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ) 
Γραφείο κας Προέδρου
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